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Vinterdekkene er på bilen og det er liten tvil – skisesongen kommer snart! 

DISTRIKTSKONFERANSEN er gjennomført!  

Lørdag 27. oktober ble årsmøtet og årets Distriktskonferanse gjennomført. Årsmøtet gikk 

svært bra, med en god gjennomgang av Rotaryåret 2017/18 av IPDG Stig Asmussen. Av årets 

driftsoverskudd ble kr 50.000,- overført til polio (fordelt på klubbene etter medlemsskap), 

mens det resterende ble overført distriktets tiltaksfond. 

Årets distriktskonferanse hadde tema FRED. Vi hadde avtale med tre gode foredragsholdere. 

Den ene av disse meldte forfall fredag kveld, men i løpet av 12 minutter hadde vi ny 

foredragsholder på plass. Vi opplevde helt spesielle knytninger mellom innslagene på 

konferansen. Før vi startet foredragsserien var vår lokale Showskole på plass. De startet med 

The Wall av Pink Floyd. Første foredragsholder, Liv Tørres, kunne fortelle at hun er venn med 

Roger Waters som skrev låten. Etter Liv Tørres var det Kirsti og Olav Løvlie. De 

mistet sin datter 22. juli 2011. Hanne Løvlie sto utenfor garasjen i regjerings-

kvartalet og ventet på sin kollega som hadde sin siste dag i departementet 

hvor hun jobbet sammen med Hanne. Kollegaen Hanne ventet på var Liv 

Tørres. Kirsti og Olav Løvlie fortalte om prosjektet Hanne’s 

Shelter som de har opprettet. Et prosjekt i Sør-Afrika for 

voldsutsatte kvinner.  

Til slutt fortalte Amal Aden sin historie. En dramatisk historie krydret med 

Amals gode humor. Vi avsluttet dagen med å dele ut en velfortjent Paul Harris 

Fellow Recognition til Amal Aden – en usedvanlig kvinne.  

 

I invitasjonen lovte vi at den klubben med best prosentvis deltakelse skulle få tilbakebetalt 

påmeldingsavgiften på kr 4.000,-. 

Nesbyen RK tok førsteplass med hele 33 % deltakelse. GRATULERER OG TUSEN TAKK. 

De beste klubbene finner du HER!  

Takk til alle som benyttet lørdagen på Klækken og var med på å gjøre konferansen vellykket. 

 

PÅ REISE? Hvorfor ikke besøke en Rotaryklubb?  

Husk at som medlem av Rotary så er du medlem i et global nettverk av klubber. Rotary har 

flere medlemsland enn FN så du finner nok en klubb der du er. Du har global møterett, men 

husk å ta med deg medlemskortet. For egen del så kan jeg bekrefte at det morsomste så 

langt i mitt guvernørår, det er klubbesøkene. Det er alltid hyggelig å besøke en klubb og det 

er i klubben du besøker, som ved besøk i din egen klubb – det er alltid spennende å møte en 

ny rotarianer.  

På distriktets hjemmeside finner du denne artikkelen som kan være nyttig på veien: PÅ REISE 

Forsøk da vel  

 

http://d2310.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/324#.W-NXVBFKipo
http://d2310.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/322
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PETS 2019 blir på Holmsbu Fjordhotell 16. – 17. mars 

DGE Baard er i god gang med planleggingen og vi kan se fram til spennende dager på 

Holmsbu. Vi kan glede oss til programmet og Baards PETS – det blir interessant og lærerikt. 

Oppdater din kalender   

 

NORFO - et lite referat fra høstmøtet!  

Høstmøtet i Norfo er generalforsamlingen i denne organisasjonen. I år skjedde det viktige 

vedtak:  

1. Årets overskudd på kr 338.000,- ble i sin helhet overført til End Polio Now. Det blir 

innrapportert på klubbene etter medlemstall. 

2. Det har lenge vært en kjent sak at det har vært en høy egenkapital i Norfo. Det ble 

derfor besluttet at fondene for Handicamp og Ungdom/Tiltak (U&T) skal tilbakeføres 

til distriktene, det vil si at ca 2 mill kroner overføres fra Norfo til distriktene. For vårt 

distrikt betyr det at ca 400.000,- blir tilbakeført. I statuttene til U&T står det at ved 

oppløsning av fondet så skal midlene benyttes i distriktet til tilsvarende formål. Det 

betyr at vårt tiltaksfond får et etterlengtet og nødvendig tilskudd til beste for 

klubbene. 

3. Styret i Norfo har i mange år bestått av medlemmer fra fire av de seks distriktene vi 

har i Norge. Det har vært en rullerende ordning. DGE Baard Lund er vårt 

styremedlem. Det ble vedtatt at fra og med neste Rotaryår vil styret bestå av 

representanter fra alle seks distrikt, ingen vil lenger være utestengt. 

4. Det ble også nedsatt en komite som skal se på organiseringen av Norfo for å se om 

det er mulig å gjøre organisasjonen mer ressurseffektiv. Fra vært distrikt er det 

Distriktsguvernør som tar plass i komiteen. 

Det ble denne høsten gjort historiske vedtak i Norfo. Alle distriktene er enig at tiden er 

moden for å se på hvordan oppgavene løses til beste for medlemmene og dette arbeidet 

fortsetter. 

 

OKTOBER var, også i år, poliomåneden 

Oktober ble en god måned for End Polio Now i Norge. Over har jeg fortalt om 

kr 50.000,- på D2310s årsmøte og om kr 338.000,- på Norfos Høstmøte. I tillegg 

må PDG Bjørg (Månum Andersson) berømmes. Hun har gjennomført en hektisk 

uke 43 med besøk i flere klubber. I Lier var hun på møte sammen med 

Speiderbevegelsen og fikk etter sitt foredrag totalt kr 

15.000,- som innbetales via Lier RK. I regi av egen klubb har hun 

gjennomført lotteri. Lotteriet innbragte kr 17.000,- som innbetales fra 

Groruddalen RK. Jeg var med på trekningen av lotteriet og trakk selv 

det avgjørende tallet. Vinner ble Vivy Liang Larsen. Som en kuriositet; 

Vivy ble tatt opp som medlem i Groruddalen denne kvelden og jeg fikk 

sette på henne medlemsnålen. Vivy – velkommen Rotary og Gratulerer med gevinsten! 
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HAMBURG Convention  

Marianne Smith Magelie forsøker på vegne av distriktet å få til en felles reise til Hamburg. 

Informasjon om turen finner du her: Hamburg informasjon 

En reise til et Rotary Convention anbefales for alle rotarianere. Skal du 

kjenne på det å være medlem av en stor og viktig organisasjon så er dette 

stedet. Her vil du treffe 25 – 30.000 andre rotarianere fra hele verden. 

Hall of Friendship er DIGERT! Neste år skal vi bare «rett ned i gata» for å 

få oppleve dette. Har du ikke vært på Convention tidligere – forsøk det 

nå! Snakk med andre du kjenner som har vært der, da forstår du at det er en opplevelse. 

 

KLUBBESØKENE fortsetter!  

Nå er 40 klubber besøkt, 12 gjenstår. Denne uken besøkte jeg blant annet Oslo RK på et godt 

lunsjmøte. Jeg fikk lov til å være delaktig i utdelingen av Paul Harris Fellow 

Recognition til Per Thrane-Nielsen sammen med IPDG Stig Asmussen og 

President Torhild Hallre. PÅ kvelden fikk jeg også være med på ete 

interessant klubbsamråd. En lærerik kveld i vår største klubb. 

Møteplanen min finner du her: Møteplan for besøk i klubbene 

 

Rotary Leadership Institute (RLI):  
I morgen (10. november) er siste kursdagen i høstens RLI kursserie. Vi vil ha flere dyktige rotarianere i 

distriktet og klubbene etter dette.  Følger du linken her så finner du RLI brosjyren: Brosjyre RLI. 

Datoene for neste år er fastsatt og påmeldinger blir sikkert mottatt av Elsa Nysveen, DT i D2260, på 

e-post: elsa.ny@online.no 

Kursdatoer våren 2019 er:  

Lørdag 9. februar kl. 09-16  

Lørdag 30. mars kl. 09-16  

Lørdag 27. april kl. 09-16.  

 

Deltakerne bør fortrinnsvis ha anledning til å delta på alle tre kursdagene, men om forfall skulle skje, 

kan man komplettere manglende modul på senere kurs.  

Deltakeravgiften er basert på kostnadsdekning av lokale og lunsj, og dekkes av klubbene. 

RLI er for deg som vil gjøre en forskjell i egen klubb!  

 

Årshjulet til Distrikt 2310:  

I oktober så er de viktigste sakene: 

 10. november, RLIs tredje og siste samling denne høsten 

 28. november, Kommunikasjonsmøte mellom Assisterende Guvernører og noen av 

distriktets komiteleder. 

 1. desember, seminar for TRF leder og Distriktstrener på Gardermoen i regi av Norfo.  

http://d2310.rotary.no/file-manager/file/2018-2019%20filer/Arrangementer/Convention/Rotary%20Distrikt%20-%20Convention%20Velkommen%20Hamburg%202019.pdf?context=mosdoc
http://d2310.rotary.no/file-manager/file/Klubbmoter%2004-11-18.pdf?context=mosdoc
http://bit.ly/RLI_Norge
file:///C:/Users/Svein/Documents/Rotary/Guvernør/Månedsbrev/elsa.ny@online.no
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Distriktshåndboken 2018/19 

Distriktets håndbok er på ajourført. Vi anbefaler at du følger opp denne jevnlig. Her vil du 

finne nyttig informasjon. Trykker du her: Håndbok 2018/19 så finner du mye nyttig 

informasjon. 

 

Til slutt 

vil jeg ønske dere gode dager i en måned med spennende Rotaryaktiviteter i hele distriktet.  

Jeg gleder meg til gode klubbesøk og ikke minst høstens rakfisklag som nå står i kø  

Om du ønsker kontakt med meg så ring eller send en epost. Du treffer meg på 404 00 934 

eller svein@rnf.no.  

 

Rotaryhilsen fra  

Svein Eystein  

http://d2310.rotary.no/file-manager/file/Handbok%20v6%20-2018-2019%20(22.08.18).pdf?context=mosdoc
mailto:svein@rnf.no

